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Acetylsalicylzuur nodig na stoppen 
met NSAID?
Sinds het fiasco met Vioxx® blijft de 

relatie tussen NSAID’s en hart- en vaat-

ziekten de gemoederen bezighouden. Na 

hypothesen over de rol van het vaatwand-

endotheel, de prostacyclineproductie, de 

NO-synthese, de afname van de neovas-

cularisatie en de toename van vrije radi-

calen, is het nu de beurt aan de plaat-

jesactiviteit. Deze neemt namelijk toe 

als patiënten stoppen met NSAID’s. Dat 

blijkt uit een vergelijkend onderzoek tus-

sen 34 chronische gebruikers van NSAID’s 

(≥1 maand) en 138 niet-gebruikers. Beide 

groepen hadden vaataandoeningen of 

risicofactoren voor cardiovasculaire aan-

doeningen. De plaatjesactiviteit bij de 

NSAID-gebruikers was gelijk aan die van 

de niet-gebruikers. Maar twee weken na 

het staken van de NSAID’s bleek de acti-

viteit van de trombocyten significant toe-

genomen en te verschillen van de contro-

legroep niet-gebruikers. De auteurs stel-

len de hypothese dat een rebound effect na 

het stoppen van een NSAID tot een gro-

tere kans op CVA’s en hartinfarcten leidt. 

Mogelijk moet na staken van een NSAID 

de gebruikelijke plaatjesaggregatierem-

ming door acetylsalicylzuur worden geïn-

tensiveerd. Zo wordt farmacotherapie er 

weer niet simpeler op. (RN)

Serebruany VL, et al. Paradoxical rebound platelet 

activation after painkillers cessation: missing risk for 

vascular events? Am J Med 2006;119:707.e11-707.

e16. DOI:10.1016/j.amjmed.2005.11.007.
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Antibiotica effectief bij purulente 
rhinitis
Het is een dagelijks terugkerend gespreks-

onderwerp in de spreekkamer. Moeten we 

bij verkoudheid met ‘vies snot’ antibiotica 

voorschrijven? Ter geruststelling: het ant-

woord blijft voorlopig nee. Toch laat een 

recent systematisch literatuuronderzoek 

zien dat antibioticagebruik bij ‘acute ver-

koudheid’ mogelijk effectief is. De onder-

zoekers includeerden 7 RCT’s in hun net-

jes uitgevoerde meta-analyse. Het betrof 

patiënten die met gemiddeld minder dan 

10 dagen klachten hadden over purulente 

rhinitis. Het gepoolde relatieve risico op 

verbetering door antibiotica was 1,18 (95%-

BI 1,05-1,33). Dat betekent dat we 7 tot 15 

mensen moeten behandelen om er eentje 

weer wat sneller op de been te hebben. Dat 

op de been hebben betekent in dit geval 

dat de purulente rhinitis is verdwenen. En 

dat is voor een gewone verkoudheid toch 

wel veel. Daarnaast kan publicatiebias een 

rol spelen bij de uitkomsten van dit onder-

zoek. Waarschijnlijk zitten tijdschriften niet 

te wachten op onderzoeken die aantonen 

dat antibiotica niet werken bij verkoud-

heid. Onderzoeken die het tegenoverge-

stelde laten zien, krijgen waarschijnlijk 

meer aandacht en hebben daarom meer 

kans om te worden opgenomen in een 

meta-analyse. Dat realiseerden de auteurs 

van deze review zich blijkbaar ook, want 

ondanks hun mooie cijfers adviseren ze 

gelukkig niet om – op grond van ‘bewezen 

effectiviteit’– bij een verkoudheid voortaan 

antibiotica voor te schrijven. (HS)

Aroll B, et al. Are antibiotics effective for acute 

purulent rhinitis? Systematic review and meta-ana-

lysis of placebo controlled randomised trials. BMJ 

2006;333:279.


